Клеї
для плитки

Австрійська якість
Надійно, швидко та зручно
Широкий асортимент матеріалів
Екологічно та безпечно

Baumit

Baumit

ІДЕЇ З МАЙБУТНІМ

Біла високоеластична
клейова суміш для
мармуру та скломазаїки

FlexMarmor

Баумит ФлексМармор

Для мармуру, мозаїки та скломозаїки
Для облицювання камінів та печей мармуром
Для високих термічних (90оС)
та механічних навантажень
На основі білого цементу

-

Біла, високоеластична, тиксотропна, модифікована, клейова суміш для облицювання
мармуром, мозаїкою та іншими плитками з натуральних і штучних матеріалів світлих
порід, а також при облицюванні методом «плитка на плитку». Для облицювання
деформованих основ, що підлягають механічним та термічним навантаженням
(в т.ч. для підлог з водяним та електричним підігрівом). Використовується для
облицювання душових кімнат, басейнів, ємностей для зберігання води, балконів,
терас, підлог з водяним та електричним підігрівом, експлуатованих покрівель,
фасадів та інших конструкцій житлових та адміністративних будівель. Для внутрішніх
та зовнішніх робіт. Водо- та морозостійка.
Рекомендована товщина клейового шару: 3-20мм.

-

Група ЗК4
Згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація)
Клас С2 TE S1 Згідно EN 12004 (європейська класифікація)
Витрати:
Упаковка:

приблизно 1,5-7 кг/м2, в залежності від виду та розміру плитки
мішок 25 кг

-

EN

12001, EN 12002 EN 12004
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Високоеластична клейова
суміш з максимально
широким спектром
застосування

Baumit
FlexTop

Baumit

Універсальна
еластична клейова
суміш

FlexUni

Бауміт ФлексТоп

Бауміт ФлексУні

Для більшості видів плитки
Для підлог з підігрівом
Для облицювання фасадів плитками
та матеріалами з каменю
Еталон Австрійської якості

Високоеластична, тиксотропна, модифікована, клейова суміш для приклеювання
плиткових матеріалів різного виду і формату на деформовані основи, що
підлягають механічним та термічним навантаженням (в т.ч. для підлог з водяним
та електричним підігрівом), плитки з граніту, мозаїки, натурального та штучного
каменю, керамограніту, керамічної плитки, а також при облицюванні методом
«плитка на плитку». Використовується для облицювання душових кімнат, басейнів,
ємностей для зберігання води, балконів, терас, підлог з водяним та електричним
підігрівом, експлуатованих покрівель, фасадів та інших конструкцій житлових та
адміністративних будівель. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. Водо- та морозостійка.
Рекомендована товщина клейового шару: 2-10мм.

Універсальний клей для
універсальних задач
Для високих термічних
та механічних навантажень
Для підлог з водяним підігрівом
Для плитки великих розмірів
Високоеластична, тиксотропна, модифікована клейова суміш для облицювання
керамічною плиткою, керамогранітом, мозаїкою, плиткою з натурального та
штучного каменю (крім мармуру), а також при облицюванні методом «плитка на
плитку» на основи, що підлягають деформації. Використовується для облицювання
душових кімнат, ємностей для зберігання води, балконів, терас, підлог з водяним
підігрівом, експлуатованих покрівель, фасадів та інших конструкцій житлових та
адміністративних будівель. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. Водо- та морозостійка.
Рекомендована товщина клейового шару: 2-10мм.

Для облицювання матеріалами зі світлих порід рекомендується використовувати –
Baumit FlexMarmor.

Для облицювання матеріалами зі світлих порід рекомендується використовувати –
Baumit FlexMarmor.
Для підлог з електричним підігрівом використовується – Baumit FlexTop.

Група ЗК4
Згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація)
Клас С2 TE S1 Згідно EN 12004 (європейська класифікація)

Група ЗК4
Клас С2 T

Згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація)
Згідно EN 12004 (європейська класифікація)

Витрати:
Упаковка:

Витрати:
Упаковка:

приблизно 1,5-7 кг/м2, в залежності від виду та розміру плитки
мішок 25 кг

приблизно 1,5-7 кг/м2, в залежності від виду та розміру плитки
мішок 25 кг
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Baumit

Baumit

Суміш для мозаїки
та скломозаїки

Bianco

Посилена клейова суміш
для керамограніту/гресу

Pro

Бауміт Б’янко

Бауміт Про

Для гресу та керамограніту
Стійкість до сповзання
Водо- та морозостійка
Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Для мозаїки, скломозаїки та плитки зі світлих
порід природного та штучного каменю
На основі білого цементу
Для внутрішніх та зовнішніх робіт
Екологічно чиста та безпечна
Біла, тиксотропна, модифікована клейова суміш для облицювання мармуром,
мозаїкою, скломозаїкою та іншими видами плитки з природного та штучного
каменю світлих порід розміром не більше 400х400мм на стіни та підлогу (міцну,
недеформовану поверхню). Для внутрішніх та зовнішніх робіт. Водо- та морозостійка.
Рекомендована товщина клейового шару: 2-10мм
Для основ, що деформуються рекомендується використовувати Baumit FlexMarmor,
Baumit FlexUni, Baumit FlexTop.

Тиксотропна, модифікована клейова суміш для приклеювання гресу та
керамогранітної плитки, керамічної плитки, плитки з природного та штучного
каменю (крім мармуру) розміром не більше 400х400мм на стіни та підлогу (міцну,
недеформовану поверхню). Водо- та морозостійка. Для внутрішніх та зовнішніх
робіт.
Рекомендована товщина клейового шару: 2-10мм
Для основ, що деформуються рекомендується використовувати - Baumit FlexUni,
Baumit FlexTop.
Для облицювання матеріалами зі світлих порід рекомендується використовувати –
Baumit Bianco, Baumit FlexMarmor.

Група ЗК2
Клас С1Т

Згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація)
Згідно EN 12004 (європейська класифікація)

Група ЗК2
Клас С1Т

Згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація)
Згідно EN 12004 (європейська класифікація)

Витрати:
Упаковка:

приблизно 1,5-7 кг/м2, в залежності від виду та розміру плитки
мішок 25 кг

Витрати:
Упаковка:

приблизно 1,5-7 кг/м2, в залежності від виду та розміру плитки
мішок 25 кг
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Baumit

Базовий клей для плитки

Basic

Бауміт Бэйсік

Baumit

Товстошарова
клейова суміш для підлогі

Medio

Бауміт Медио

Для керамічної плитки, натурального
та штучного каменю
Водо- та морозостійкий
Для внутрішніх та зовнішніх робіт
Для облицювання стін та підлог

Товщина шару до 20 мм
Приклеювання з одночасним
вирівнюванням підлоги
Водо- та морозостійка
Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Модифікована клейова суміш для облицювання керамічною плиткою, плиткою з
натурального та штучного каменю розміром не більше 400х400мм на стіни та
підлогу (міцну, недеформовану поверхню). Для внутрішніх та зовнішніх робіт. Водо- та
морозостійка.
Рекомендована товщина клейового шару: 2-10мм

Модифікована клейова суміш для облицювання керамічною плиткою, плиткою
з натурального та штучного каменю розміром не більше 400х400мм на міцну,
недеформовану горизонтальну поверхню, без попереднього вирівнювання. Для
внутрішніх та зовнішніх робіт. Водо- та морозостійка.
Рекомендована товщина клейового шару: 4-20мм

Для основ, що деформуються рекомендується використовувати – Baumit FlexUni, Baumit FlexTop.
Для облицювання матеріалами зі світлих порід рекомендується використовувати – Baumit Bianco, Baumit FlexMarmor.

Для основ, що деформуються рекомендується використовувати – Baumit FlexUni,
Baumit FlexTop.
Для облицювання матеріалами зі світлих порід рекомендується використовувати –
Baumit Bianco, Baumit FlexMarmor.

Група ЗК2
Клас С1
Витрати:
Упаковка:

Згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація)
Згідно EN 12004 (європейська класифікація)
приблизно 1,5-7 кг/м2, в залежності від виду та розміру плитки
мішок 25 кг
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Група ЗК2

Згідно ДСТУ Б В.2.7-126:2011 (українська класифікація)

Витрати:
Упаковка:

приблизно 1,5-7 кг/м2, в залежності від виду та розміру плитки
мішок 25 кг
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Baumit
Premium
Fuge

Еластична затирка для швів та
силіконовий герметик

Baumit

ґрунтувальні суміші

Grund

Бауміт Грунд

Бауміт ПреміумФуге

Еластична, водо- та морозостійка, гідрофобна, мінеральна, модифікована суміш
для заповнення міжплиткових швів в душових, на балконах, терасах, підлогах з
електричним та водяним підігрівом, експлуатованих покрівель, фасадах та інших
конструкцій житлових та адміністративних споруд. Застосовується зовні та всередині
приміщень.
Рекомендована ширина шва: 2-7 мм.
Клас:

CG 2.

Кольори:

Orange (Оранж), Red (Червоний), Deep blue (Темно синій),
Yellow (Жовтий), Green (Зелений), Black (Чорний)
наявні тільки в 2 кг упаковці.

Витрати:
Упаковка:

приблизно 0,5-0,9 кг/м2
відро 2кг та 5кг

Бауміт ґрунд
(глубокопроникна грунтовка)

Бауміт Силiкон
Високоякісний еластичний, однокомпонентний силіконовий герметик, стійкий до дії
ультрафіолету для герметизації швів та стиків в санвузлах, душових кімнатах, ваннах,
кухнях, на балконах, терасах тощо. Не містить розчинників. Застосовується зовні та
всередині приміщень.
Доступний в усіх кольорах сумішей для затирання швів та в прозорому кольорі.
Витрати:
Упаковка:

приблизно 1 туба 310 мл/10 п.м
туба 310 мл

Високоякісна,
глибокопроникна,
водополімерна
ґрунтувальна
суміш
для підготовки мінеральних поглинаючих поверхонь перед нанесенням
вирівнюючих, ремонтних, гідроізоляційних та клейових сумішей. Не містить
розчинників. Застосовується зовні та всередині приміщень.
Час висихання:
		

для сухих основ - 15хв.,
для вологих основ - 12 год.

Витрати: 		
Упаковка: 		

приблизно 0,15 кг/м²
каністра 5 кг та 10 кг

ЗРАЗКИ КОЛЬОРІВ ЗАТИРОК ТА СИЛІКОНІВ

ZKLWH

JUH\

PDQKDWWDQ

FHPHQWJUH\

VLONJUH\

DQWKUDFLWH

MDVPLQ

OLJKW EOXH

EHUPXGD

OLJKWJUHHQ

YDQLOOH

FDPHO

EDKDPD

PLHO

OLJKWEURZQ

EURZQ

GDUNEURZQ

UXELQ

Бауміт СуперГрунд

Бауміт Суперґрунд
Швидкотвердіюча, однокомпонентна, ґрунтувальна суміш з додаванням
кварцового піску для непоглинаючих поверхонь (глазуровані поверхні, штучний
камінь, гладкий бетон, тощо). Використовується перед укладанням плитки на
плитку, нанесенням ремонтних, самовирівнюючих та клейових сумішей. Не
містить розчинників. Застосовується зовні та всередині приміщень.

RUDQJH

UHG

GHHS EOXH

\HOORZ

JUHHQ

EODFN

Час висихання:

60хв.

Витрати		
Упаковка:		

приблизно 0,1-0,15 кг/м²
каністра 5 кг

Baumit

Витрати: 		
Упаковка: 		

приблизно 1,5 кг/м2/ на 1 мм товщини шару
мішок 18 кг



































































































































Baumacol
FlexMarmor

Бауміт Протект
Однокомпонентна, водонепроникна, еластична, паропроникна гідроізоляційна суміш
на основі цементу. Для улаштування безшовної гідроізоляції підготовлених поверхонь
під послідуюче покриття облицювальними матеріалами в вологих приміщеннях, на
стіни та підлогу, балкони, тераси, басейни, цокольні поверхи. Основу попередньо
ґрунтувати сумішшю БаумітҐрунд. Застосовується зовні та всередині приміщень.
Рекомендована товщина шару: 2 мм (в два шари, нанесені сталевим шпателем).

Baumacol FlexTop
приблизно 1,5 кг/м2/на 1 мм товщини шару
відро 7 кг

















Baumacol FlexUni
Витрати:		
Упаковка: 		







Baumacol Bianco

Бауміт Пруф
Однокомпонентна, водонепроникна, еластична, паропроникна гідроізоляційна суміш.
Не містить розчинників. Утворює безшовний гідроізоляційний шар підготовлених
поверхонь під послідуюче покриття облицювальними матеріалами у вологих
приміщеннях, душових, ванних кімнатах, в місцях дії безнапірної води, громадських та
адміністративних будівлях. Застосовується всередині приміщень. Основу попередньо
поґрунтувати сумішшю Бауміт Ґрунд.
Рекомендована товщина шару: 1 мм (в два шари, при нанесені велюровим валиком).







Baumacol Pro
приблизно 1,5 кг/м2 / 1 мм товщини шару
мішок 25 кг




Baumacol Basic
Витрати:		
Упаковка: : 		








Baumacol Medio

Бауміт Прецізо
Модифікована, цементна, водо- та морозостійка вирівнююча ремонтна суміш. Для
місцевого вирівнювання поверхонь стін та підлог, перед початком штукатурних,
облицювальних та інших оздоблювальних робіт.
Застосовується зовні та всередині приміщень.
Рекомендована товщина шару 2-30 мм.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
КЛЕЙОВИХ СУМІШЕЙ








Ремонтні та гідроізоляційні
суміші












Baumit
Proof
Protect

Baumit

Baumit

ПРОЦЕС УКЛАДАННЯ
ПЛИТКИ

ПРОЦЕС УКЛАДАННЯ
ПЛИТКИ
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Австрійська
якість
на довгі роки

Лінійка матеріалів для плиткового облицювання є результатом багаторічного
досвіду та досліджень. Це повний набір матеріалів для укладання керамічної плитки,
який дозволяє виконувати будь-які роботи, від підготовки основи, вирівнювання
нерівностей підлоги, гідроізоляціїі до затирання швів. На вибір 7 різних клейових
сумішей для будь-якого типу плитки. Легко та швидко, надійно та довговічно.
Високоякісні системні рішення від австрійскої компанії Бауміт.

ТОВ “Бауміт Україна”

03083, м. Київ, вул. Червонопрапорна, 34.
+38-044/568-52-54, office@baumit.ua, www.baumit.com

